Παρασκευή , 22 Ιουνίου 2018
ICAP Credit Rating
Στις 22.06.2018, η ICAP πραγματοποίησε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της
εταιρείας ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και διατήρησε το Credit Rating στη ζώνη
πιστοληπτικής διαβάθμισης ΒB.
Η απόδοση του ICAP Rating βασίζεται σε πιστωτικά υποδείγματα που έχει αναπτύξει η ICAP
βάσει διεθνών πρακτικών, καθώς και στην ποιοτική αξιολόγηση των στοιχείων και των
ειδικών χαρακτηριστικών των εξεταζόμενων εταιρειών από Αναλυτές. Στην αξιολόγηση
λαμβάνονται υπόψη τα μεγέθη και η πορεία εργασιών του κλάδου, καθώς και τα ειδικά
χαρακτηριστικά της επιχείρησης.
Η εταιρία ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αποτελεί την μητρική εταιρία, πλοιοκτητριών και
εταιριών διαχείρισης επιβατηγών πλοίων που πραγματοποιούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια
στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β. Αιγαίο) και στην γραμμή σύνδεσης Ελλάδα
- Ιταλία (Αδριατική). Τα πλοία του Ομίλου εξυπηρετούν περισσότερους από 40 προορισμούς
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Attica Group είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών
και είναι μέλος της Marfin Investment Group Συμμετοχών Α.Ε. (MIG).
Η πολύχρονη παρουσία του Ομίλου στον κλάδο της ακτοπλοΐας και η ηγετική θέση που
κατέχει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αδριατική. Τα αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα
SUPERFAST FERRIES και BLUE STAR FERRIES, καθώς επίσης και το νεότευκτο του στόλου (η
πλειοψηφία των πλοίων είναι κάτω των 20 ετών). Η επέκταση σε νέες γραμμές εξωτερικού
και η επακόλουθη μείωση της εξάρτησης από την εγχώρια αγορά. Η σημαντική αξία του
ιδιόκτητου στόλου, η πολυετής επιχειρηματική εμπειρία της διοικητικής ομάδας,
διαμορφώνουν θετικές προοπτικές σε ότι αφορά τη διασφάλιση της μελλοντικής πορείας
εργασιών και περιορίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο.
Βασικό στοιχείο αξιολόγησης αποτελεί και η ολοκλήρωση της εξαγοράς του πλειοψηφικού
πακέτου μετοχών της εταιρίας HELLENIC SEAWAYS, η οποία ολοκληρώθηκε εντός του
Ιουνίου του 2018.
Στα λοιπά στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη περιλαμβάνονται οι ικανοποιητικοί δείκτες
εξυπηρέτησης χρηματοοικονομικών δαπανών σε επίπεδο Ομίλου και συγκεκριμένα ο
δείκτης EBITDA/καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες για το 2017 είναι ίσος με 2,77x ενώ
ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών από λειτουργικές ταμειακές ροές είναι
ίσος με 1,04. Επίσης θετικά αξιολογούνται οι πολύ καλοί δείκτες ρευστότητας (ταμειακή
ρευστότητα για το 2017: 0,76x), και κεφαλαιακής δομής (σχέση Ξένα/Ίδια κεφάλαια για το
2017:0,69:1).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Μεθοδολογία Απόδοσης Αξιολογήσεων
Πιστοληπτικής Ικανότητας της ICAP, την Κλίμακα Διαβάθμισης ICAP Credit Rating,τον Κώδικα
ICAP Group A.E.
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Δεοντολογίας, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που περιγράφει τα μέτρα, τις διαδικασίες και
τις πολιτικές που εφαρμόζει η ICAP για την εναρμόνιση της με τον ως άνω Κανονισμό,
πατήστε εδώ.
Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας δεν συνιστούν χρηματοοικονομική ή επενδυτική
συμβουλή, ούτε συστάσεις αγοράς, πώλησης ή διακράτησης οιουδήποτε
χρηματοπιστωτικού τίτλου.
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